
Maak uw gemeente toegankelijk en sluit 
aan bij de landelijke app Ongehinderd.

Samen maken we Nederland toegankelijker

ONGEHINDERD 
DOOR UW 

GEMEENTE?



10 tot 15% van de inwoners binnen 
uw gemeente heeft een lichamelijke 
beperking: blinden en slechtzienden, 
mensen die slecht ter been zijn, 
rolstoelers, doven en slechthorenden 
en mensen met een assistentiehond. 
Gezien de vergrijzing neemt dat 
percentage alleen maar verder toe.
Zij komen letterlijk talloze obstakels 

tegen in het openbare leven.
Zij willen weten welke gebouwen 
en voorzieningen drempelvrij en 
obstakelvrij zijn, zodat ze gelijkwaardig 
kunnen participeren aan het openbare 
leven. Toegankelijkheid is daarvoor de 
belangrijkste voorwaarde. 

INLEIDING

WETSWIJZIGING
Begin 2016 heeft de landelijke 
overheid een belangrijk besluit 
genomen waardoor toegankelijkheid 
de norm wordt en ontoegankelijkheid 
de uitzondering. Het VN verdrag 
voor mensen met een beperking is 
geratificeerd. Bovendien is er een 
amendement aangenomen waardoor 
het voor publieke gebouwen van 
gemeenten en bedrijven verplicht is om 
vanaf 1 januari 2017 goed toegankelijk te 
zijn voor iedereen. Zo ook voor mensen 
met een beperking. 

Een aantal tips voor u als gemeente
1. Laat een nulmeting uitvoeren: 
Hierdoor kunt u de komende jaren 
doeltreffend monitoren welke 
verbeteringen er getroffen zijn.

2. Breng verbeterpunten in kaart:
Wanneer gebouwen, voorzieningen 
en openbare voorzieningen niet 
toegankelijk zijn voor mensen met 
een beperking moeten doeltreffende 
aanpassingen getroffen worden, tenzij 
deze onevenredig zijn. Worden deze 
aanpassingen niet getroffen dan loopt u 
als eigenaar of beheerder van het pand 
het risico om klachten te ontvangen op 
grond van de Wet Gelijke Behandeling. 
Het College voor de Rechten van de 
Mens neemt dan een besluit over de 
kwestie.

3. Gebruik ervaringsdeskundigheid:
Het Verdrag verplicht om de geleidelijke 
verwezenlijking vorm te geven. Dit dient 
samen met mensen met een handicap 
én de hen vertegenwoordigende 
organisaties gedaan te worden.

Ongehinderd heeft een app en website ontwikkeld waarmee 
mensen met een beperking altijd en overal inzicht hebben in 
de toegankelijkheid van gemeenten en van publieke locaties 
en voorzieningen. Zo is deze belangrijke informatie altijd 
beschikbaar voor uw inwoners met een beperking. 

Daarnaast kan iedere gebruiker een locatie beoordelen of 
aanbevelen met de Ongehinderd app. Zij leveren hierdoor 
een belangrijke bijdrage aan de informatie in de app omdat ze 
inzicht geven in de mate waarin zij de toegankelijkheid ervaren. 
Ervaringsdeskundigheid maakt hierdoor een belangrijk 
onderdeel uit van de app van Ongehinderd.

ONGEHINDERD
APP



De app en website van Ongehinderd voldoen 
aan het waarmerk Drempelvrij en zijn dus goed 
bruikbaar voor mensen die blind of slechtziend zijn. 

De Ongehinderd app is gratis te downloaden voor iPhone, iPad en 
Android telefoons. Daarnaast zijn alle gegevens ook online op 
app.ongehinderd.nl beschikbaar.

∙ Foto’s, voorzieningen en 
beoordelingen van de locaties.
∙ De gemeente ontdekken en 
praktische informatie bekijken.

∙ Toegespitst op de wensen  
  en ervaringen van de  
  gebruikers.

Het keuringsteam van Ongehinderd staat paraat om uw gemeente 
in kaart te brengen. Zij bezoeken de locaties in uw gemeente zodat 
deze in de Ongehinderd app en op de website gepresenteerd 
kunnen worden. Door een unieke training zijn ze in staat om de 
toegankelijkheid van gebouwen voor mensen met verschillende 
soorten beperkingen in kaart te brengen. Bovendien kunnen zij 
locaties keuren voor het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid. 
Het keuringsteam volgt een vaste methodiek zodat iedere keuring 
identiek en volledig wordt uitgevoerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt 
van een toolkit bestaande uit een iPad met keuringsapplicatie en 
diverse meetinstrumenten. Dit zorgt ervoor dat de objectiviteit van 
iedere keuring wordt geborgd. 

HET KEURINGSTEAM



De medewerkers van de backoffice van Ongehinderd screenen en 
verwerken alle gegevens in de Ongehinderd app. Hierdoor worden 
de juiste gegevens weergegeven en wordt vervuiling voorkomen. 
Daarnaast voeren zij een jaarlijkse check-up uit van de locaties in uw 
gemeente, zodat de gegevens actueel blijven. 

DE BACKOFFICE

“Ongehinderd is een top 
initiatief!

Om twee redenen:  
1. Omdat het inzicht geeft 
in de toegankelijkheid in 
dit land.  
2. Mensen met een 
beperking kunnen middels 
deze app zelf invullen 
wat ze aan obstakels 
tegenkomen en welke 
locaties gewoon heel erg 
goed zijn.”

Otwin van Dijk,
Tweede Kamerlid PvdA

“We willen dat iedereen 
in Apeldoorn mee 
kan doen, dat is het 
hoofddoel van de Wet 
Maatschappelijke 
Ondersteuning.

Dit is een heel handige 
app waarmee vanuit een 
positieve benadering 
de toegankelijkheid 
bevorderd kan worden.”

Paul Blokhuis,
Wethouder Gemeente 
Apeldoorn

Ongehinderd biedt een complete dienstverlening welke bestaat uit 
een basisabonnement met een optionele uitbreiding. Er is keuze 
uit pakketten van verschillende grootte, toegesneden op het aantal 
openbare gebouwen en voorzieningen binnen de gemeente. 

ABONNEMENTEN



Basisabonnement 

Het basisabonnement omvat de volgende aspecten: 
•   Kant-en-klare aansluiting op de landelijke app 
•   Overzichtelijke gemeentepagina in de app en op de website
•   Objectieve toets voor iedere locatie 
•   Speciaal opgeleid keuringsteam bezoekt de gemeentelijke gebouwen 
•   Van iedere bezochte locatie wordt de mate van toegankelijkheid vastgelegd 
•   Publieke bekendmaking met lanceringsevent in uw gemeente 
•   Jaarlijkse check-up van de locaties door de back-office van Ongehinderd 

Wanneer u aansluit bij Ongehinderd komt uw gemeente in de 
landelijke app van Ongehinderd. De gemeentelijke locaties die u 
selecteert worden door het speciaal opgeleide keuringsteam 
van Ongehinderd bezocht. In een beknopte toets wordt de 
mate van toegankelijkheid van iedere locatie in kaart gebracht. 
De verzamelde gegevens worden ontsloten in de Ongehinderd 
app en op de website. Daarnaast wordt uw gemeente aan alle 
gebruikers gepresenteerd in de lijst van alle ‘Ongehinderde 
gemeenten’. 

Er wordt lokaal een publiek lanceringsevent georganiseerd om 
de deelname aan Ongehinderd extra onder de aandacht te 
brengen. Hierdoor wordt extra bewustwording gecreëerd voor 
toegankelijkheid. Bovendien biedt u lokale ondernemers met 
Ongehinderd een platform, zodat zij gestimuleerd worden om ook 
werk te maken van toegankelijkheid én de nieuwe wetgeving per 1 
januari 2017. 

Uitbreiding Nederlands 
Keurmerk voor Toegankelijkheid

Begin 2016 stemde de Tweede Kamer voor een aanpassing van 
de Wet Gelijke Behandeling waardoor toegankelijkheid de norm 
wordt. Aansluitend op deze wet werd het Nederlands Keurmerk 
voor Toegankelijkheid ontwikkeld. Het zou fantastisch zijn als uw 
gemeentelijke gebouwen het keurmerk ontvangen en u hiermee 
kan laten zien dat uw gemeente koploper is op het gebied van 
toegankelijkheid. 

Met een pasklare uitbreiding op het basisabonnement kunt 
u de gemeentelijke gebouwen laten keuren voor het keurmerk. 
Tijdens een bezoek keurt de keurmeester de locaties aan de hand 
van de criteria die voor het keurmerk gelden. Na iedere keuring 
wordt een rapportage opgesteld met de bevindingen en de 
conclusie. Bovendien ontvangt u praktische verbeteradviezen en 
aanbevelingen om de toegankelijkheid van de locaties nog verder 
te verbeteren.

Bezoek de website voor meer informatie: 
www.keurmerktoegankelijkheid.nl 

De uitbreiding omvat de volgende aspecten:  
•   Locaties worden gekeurd voor het Nederlands Keurmerk voor         
Toegankelijkheid  
•   Overzichtelijke rapportage met bevindingen van iedere locatie
•   Stickerembleem voor iedere goedgekeurde locatie 
•   Locaties met het keurmerk komen bovenaan in de App 
•   Herkeuring na 2 jaar 



Kant en klare aansluiting
op Ongehinderd

Instap
Eenmalig €7.000 
Jaarlijks    €1.050

Instap
Eenmalig €1.500 
Jaarlijks    €750

Pakket A
Eenmalig €10.250 
Jaarlijks    €1.100

Pakket A
Eenmalig €3.000 
Jaarlijks    €1.500

Pakket B
Eenmalig €14.350 
Jaarlijks    €1.300

Pakket B
Eenmalig €7.500 
Jaarlijks    €3.750

Aanbevolen voor 
gemeenten tot

Aantal gemeentelijke 
locaties in de app

Objectieve toets door 
keuringsteam

Pagina in app als 
‘Ongehinderde Gemeente’

Jaarlijkse check-up door 
back-office

Lokaal lanceringsevent
in eigen gemeente

10 20 50

Basisabonnement
Pakketprijzen

Meerprijs uitbreiding

 
Aantal locaties gekeurd 
voor het keurmerk

Rapportage met 
bevindingen, samenvatting 
en conclusie

Praktische 
verbeteradviezen en 
aanbevelingen

Stickerembleem voor 
iedere goedgekeurde 
locatie

Herkeuring na twee jaar

10 20 50

Uitbreiding Nederlands keurmerk voor Toegankelijkheid

20.000
inwoners

50.000
inwoners

Kant en klare aansluiting
op Ongehinderd

Pakket C
Eenmalig €15.950 
Jaarlijks    €1.450

Pakket C
Eenmalig €11.250 
Jaarlijks    €5.625

Pakket D
Eenmalig €17.950 
Jaarlijks    €1.550

Pakket D
Eenmalig €15.000 
Jaarlijks    €7.500

Pakket E
Eenmalig €26.300 
Jaarlijks    €2.100

Pakket E
Eenmalig €30.000 
Jaarlijks    €15.000

75 100 200

75 100 200

Alle bedragen zijn inclusief reiskosten en exclusief 21% BTW.  

Alle bedragen zijn inclusief reiskosten en exclusief 21% BTW.  

200.000
inwoners

100.000
inwoners

75.000
inwoners



SERVICE EN  
CONTACT
Ongehinderd voorziet u graag 
van meer informatie.  
Voor vragen of opmerkingen 
kunt u ons bereiken via de 
volgende gegevens:

Ongehinderd.nl/gemeenten
Klokgebouw 153
5617 AB Eindhoven
040 - 7803333
gemeenten@ongehinderd.nl

www.ongehinderd.nl/gemeenten


